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چکيده
از جمله عوامل مهمی که در بقای سازمانهای خدماتی بسیار موثر است،نیروی انسانی متعهد و متخص ص
است که در فرایند تحول و تبدیل جامعه سنتی به جوامع صنعتی و اطالعاتی تاثیر انکارناپذیری داشته اس ت .ب ه
نحوی که نیروهای انسانی را مهمترین و اصلیترین عامل توسعهی جوامع اطالعاتی و ص نعتی و س ازمانه ای
خدماتی از جمله کتابخانهها محسوب میکنند .براین اساس کتابداران در سازمان کتابخانه با داشتن نگرش شغلی
و سازماتی مناسب زمینه بروز خالقیت در شغل کتابداری را فراهم میآورندکه این امر به نوبه خ ود باع ایا اد
درگیری شغلی بهینه آنان در مراکز اطالع رسانی میشود .هدف از این پژوهش،بررسی رابط ه بینعوام ل نگ رش
شغلی و سازمانیبا درگیری شغلی کتابداران کتابخانههای آستان قدس رضوی شهر مشهد در سال  1394اس ت.
جامعه پژوهش،شامل کلیهکتابدارانی است که در کتابخانههای آستان قدس رضوی شهر مشهد مش غول ب ه ک ار
هستند .روش پژوهش در این تحقیق،توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع همبستگی است .دادهه ای ای ن پ ژوهش از
طری ق پرسش نامهدرگیری ش غلی اداه ل ( )1965و پرسش نامهنگرش ش غلی و س ازمانی ع یم ی و
همکاران( )1390به دست آم ده اس ت .ب رای تازی ه و تحلی ل دادهه ا از آم ار توص یفی و اس تنباطی ش امل
فراوانی،درصد فراوانی و میانگین و همبستگی و ضریب رگرسیون استفاده شده است .نتایج به دست آم ده نش ان
میدهد بین نگرش شغلی و سازمانی و درگیری شغلی رابطه معنی داری ( )p<0/01وج ود دارد .چنانک ه نت ایج
تحلیل رگرسیون نشان میدهد اگر نگرش شغلی و سازمانی کتابداران یک انحراف استاندارد افزایش یابد،میتوان
پیش بینی نمود که درگیری شغلی کتابداران به اندازه  0/25افزایش یابد .همچنین از بین عوامل موثر بر نگرش
شغلی و سازمانی تنها ماهیت شغل و سازمان توان پیش بینی معنادار برای درگیری شغلیکتابداران را دارد چنانچه
ماهیت شغل و سازمان کتابداران یک انحراف استاندارد افزایش یاب د،میت وان پ یشبین ی نم ود،درگیری ش غلی
کتابداران به اندازه  0/33افزایش یابد .سایر نتایج نشان میدهد که متغیرهای اصلی پژوهش شامل نگرش شغلی
و درگیری شغلیبا رشته تحصیلی،سنوات خدمت و سطح تحصیالت کتابداران همبستگی معناداری ندارد.
کليد واژهها:نگرش شغلی و سازمانی،درگیری شغلی،کتابداران،کتابخانه آستان قدس رضوی
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مقدمه
در دنیای کنونی تغییرات سازمانی واجتماعی به سرعت در حال افزایش است .بنابراین ض روری
بهن ر میرسد که سازمانها جهت حفظ بقاء در چنین محیطهای پرتالطمی تغییراتی را در خود ایااد
کنن

د(کرینتر و کنیکت

ی .)54 :2005،1ازطرفینیرویانسانیکارآمد،شاخصعمدۀبرترییکس

ازمان

نسبتبهسازمانهای دیگراست(دلگشای،توفیقی و کرمانی)62 :2009 ،و فرهنگ سازمانی بهعن وان
تشکیل دهندۀ شخصیت سازمانها،بر رفتارهای فردی اعضای سازمان بسیار مؤثر است (خ دایاری و
همکاران،)7 :2010،براساس همینویژگیهای سازمان،میتوان نگرشها و رفتارهای کس انی را ک ه
درون این سازمانها هستند،پیش بینی نمود (رابینز .)28 :2009 ،یکی از این نگرشها که اکن ون در
حوزۀ پژوهش و روانشناسی صنعتی و سازمانی به آن توجه شده است درگیری شغلی است.
درگیری شغلی بر مبنای اعتقاد آلپورت 2به عنوان یک نگرش،متغیر مهمی است که به اف زایش
اثربخشی سازمان کمکمیکند .هرچه سطح درگیری شغلی کارکنان یک سازمان بااترباشد،اثربخش ی
آن نیز افزایش خواهد یافت (فیض آبادی و میرحسامی .)61 :2010،از س وی دیگ ر ،نگ رشه ای
شغلی کارکنان در سازمان با ادراک و ذهنیت مش تریان نس بت ب ه س ازمان م رتبط اس ت .چنانک ه
نگرشهای کاری از اهمیت برخوردار هستند،زیرا مستقیم یا غیر مستقیم بر روی رفت ار ک اری ت رثیر
دارند ورویکرد نگرشی ،بر یک جهت گیری عاطفی،که کارکنان را به سازمان پیوند م یده د،متمرکز
است(خنیقر،امامی و ن ری .)9 :1390 ،با عنایت به این واقعیت که در دنیای کنونی نیروی انس انی
مهم ترین عامل رشد و ماندگاری و مهم ترین مزیت رقابتی سازمانها به شمار م یرود،ای ن س وال
پیش میآید که این هدف باچه نیروی انسانی ایتحقق مییابد؟ نیروی انسانی تحلیل رفته ،فرسوده و
ناراضی یا نیروی انسانی شاداب،پرانگیزه و درگیر در کار .سازمانهای امروزی در جستاوی بهترین-
ه ا و پی روزی جن گ اس تعدادها از ه یش تالش ی ف رو گ ذار ننم وده و هم واره م یکوش ند ت ا
بهترین ،مستعدترین و دانش گرترین افراد را جذب خود نموده و از آنان در راستای تحقق اهداف خود
بهره جویند .چه بسیارند سازمانها یی که هزینههای هنگفتی را صرف جذب بهترینها میکنند اما با
مدیریت ناصحیح ،آنان را در شرایطی قرار می دهند که تمامی استعداد و انگیزه هایشان ه رز رفت ه و
. Kreitner , Kinicki
. Allport
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نابود میگردد .برای اینکه نیروی انسانی در سازمان تبدیل به سرمایه ای ماندگار،ارزشمند و با بیشینه
ارزش آفرینی ب رای س ازمان گ ردد ،ازم اس ت ش رایطی ب رای آن ان ف راهم نم ود ت ا بتوانن د ب ا
امنیت،آرامش و بدون دغدغه خاطر به ایفای نقشها ی خوددر سازمان پرداخته و در راستای اه داف
سازمان حداکثر تالش و تواناییهای خود را به کارگرفته و به اصطالح درگیر درکار گردن د( خنیف ر و
همکاران.)178 :1389 ،
بیان مساله
دنیای امروز به طور فزاینده ای در حال پیش رفت اس ت و ای ن ام ر ض رورت نوآوری،انعط اف
پذیری ،بهره وری و پاسخگویی را برای بقاء و موفقیت سازمانها بیشتر میکن د .ب ه هم ین خ اطر
می بایست استانداردهای جدیدی برای سازمانها تدوین گردد تا پاسخگوی چالشه ا ب وده و زمین ه
مناسبی را برای کارکنان فراهم کند تا بتوانند از مناسبترین مهارتها برخوردار بوده و زمینه مناسبی
را برای کارکنان فراهم کند تا بتوانند از مناسبترین مهارتها برخوردار باشند(سبزی پور،احم دی زاد و
اسمعیلی .)582 :1390،از این رو روان شناسان تاکید دارند که کارکنان س ازمانه ا بای د فرات ر از
وظایف رسمی خود عمل کنند .بات وجه ب ه تعام ل ف راوان و رودرو ب ا مش تری و همچن ین ماهی ت
خدمات،این مفهوم در بخشهای خدماتی از جمله کتابخانهها دارای اهمیت بیشتری میباشد(گرگ و
رستوجی.)530 :2006 ،1
از سوی دیگر کارکنان،سرمایههای هر سازمان هستند و دس ت ی ابی ب ه اه داف س ازمانی در
گرویمدیریت صحیح این منابع با ارزش است .کارکنان،در رفتارهای فردی و اجتماعی خودتفاوتهای
زیادی دارند و آنچه اغلب برای مدیران سازمانها ،اهمی ت بس یار بیش تریدارد،نحوه تن یم رفت ار ب ا
کارکنان از طریق علم به متغیرهای مختلف ترثیرگذار در نوعنگرش آنها نسبت به ش غل و س ازمان
است .نگرش شغلی و سازمانی،نوعی احساسفرد نسبت به سازمان و شغلش است که زایی ده ع واملی
ن یر ماهیت شغل و سازمان،نیروی انس انی پیرامون،عوام ل س ازمانی و محیط ی و عوام ل ف ردی
است(ع یمی و همکاران .)170 :1390،برخیپژوهشها،نگرش شغلی را با رضایت شغلی همس ان در
ن ر گرفتهاند .رابرت هاپاک اولین کسی است که به طور رسمی،نگرش شغلی را ب ا رض ایت ش غلی
مقایسه کردهاست .از دی دگاه هاپ اک،نگرش ی ا ط رز تلق ی ش غلی،عبارت اس ت از عک ا العم ل
. Garg & Rastogi
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فردنسبت به جنبه ای از کارش؛ و ماموعه نگرشهای فرد نسبت به جوانب مختلف حرفه و رضایت
شغلی او را تشکیل میدهد (مک کوک.)45 : 2002،1
با توجه به این واقعیت که کارکنان سازمان بخش عمدهای از زندگی خود را درمحیط س ازمانی
میگذرانند،طبیعی است که توجه وآگ اهی ب ه ابع اد س المت جس مانی،روانی و اجتماعیکارکن ان از
اهمیت فراوانی برخوردار است(مشبکی .) 5 :1380،بررسی نگرشه ای کارکن ان درس ازمانه ا ی
مختلف به دلیل نتایج قابل مالح ه ای کهمیتواند بر بهبود رفتارهای س ازمانی داش ته باش د،طیچند
دهه گذشته مورد توج ه محقق ان و ص احبن رانمدیریت رفت ار س ازمانی و م دیریت من ابع انس انی
بودهاست(سروش .)38 : 1381،اصوا ه ر س ازمانی هموارهدرص دد آگ اهی از نگرش های ش غلی
کارکنان است واگر این نگرشها به صورتی مشخص بیان شوندسازمانه ا میتوانن د جه ت م دیریت
نیروی انسانی اطالعات مفیدی بدست آورند(بزرگزاده)59 :1998،2پژوهشگران آگاهیهای فزاین ده
ای درباره وجود تفاوت در رشد نگرشهای کارکنان درباره کارو رفتارهای مرتبط با این نگرش کسب
کردهاند ،درگیری شغلی3یکی از نگرشهای مرتبط با کار است که به عنوان یک واکنش روان شناختی
فرد به کار و مسئولیت مرتبط با آن تعریف ش ده است(میرهاش می،خنیفر .)142 :1390،ب ه بی انی
دیگر سازهدرگیری شغلی اشاره به درجه ای دارد که کارمنان از لحاظ روان شناختی با ش غل کن ونی
خود هویت یابی میکنند(کانونگو1982،؛ به نقل از تاشان .)214 :2013،4همچنین ی ک مفه وم
انگیزش ی اس ت و اش اره ب ه چگ ونگی تارب ه ک اری توس ط کارکن ان دارد(اس کالویک و
اسکالویک )452 :2013،5و به عنوان رضایت از ک ار،انرژی و ق درت در کار،ف داکاری و دلبس تگی
تعریف میشود(فیض آبادی و میرهاشمی .)52 :1390،درگیر شدن در کار مفهومی است که اخی را
وارد مباح سازمانی شده و بیش از دو دهه ازظهور آن نمی گذرد .کارکنان درگیر درک ار،معموا پ ر
انرژی و فعال اند؛ به طور مثبتی با کارخود ارتباط برقرار کرده و سعی شان براین است که کارشان را
به طور اثربخشی به اناامبرس انند (کوی انکو،بورک و فیکس نبوم  .) 2006:300،6نت ایج تحقیق ات
نشان می دهد ک ه درگی ری کارکن ان در کارت رثیر قاب ل مالح ه ای ب ر س ود آوری و به ره وری
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سازمانها دارد (هارتر،اسچیمید،هیز .)37 :2002 ،1هم چنین نوشتهها و پژوهشه ا در ای ن زمین ه
نشانگر این است که درگیر شدن کارکنان در کار تحت ت رثیر عواملمختلف،فردی،ش غلی و س ازمانی
است (ملو ،ویلدرما وپوکنا.)207 : 2008،2
کتابخانهها به عنوان سازمانهای خدماتی در راستای تامین نیازهای اطالعاتی مراجعه کنندگان
به ایفای نقش می پردازند و کتابداران به عنوان کارمندان این سازمان با داشتن مهارتهای تخصص ی
به خدمت رسانی در سازمان کتابخانهها مشغولند .کتابدارانی که از شرایط و محیط سازمان کتابخان ه
راضی باشند،مسلما با انگیزه و رضایتمندی بیتشری به ایفای نقش میپردازند و نسبت به س ازمان و
مراجعه کنندگان احساس مسئولیت خواهند نمود و بر بهبود عملکرد و بهره وری سازمان تاثیر قاب ل
توجهی میگذارند(جلیل پور،اکبری و پیروزفر .)52 :1392،بر این اساس شناخت نگرشهای ش غلی
و سازمانی کارکنان این بخشهای خدماتی میتوان راهگشای بس یاری از مس ا ل از جمل ه درگی ری
شغلی آنان باشد .بنابراین با اهمیتی که از مطالب فوق استنباط م یش ود پ ژوهش حاض ر در ص دد
پاسخگویی به این سوال است که آیا میان نگرشهای شغلی و سازمانی کتابداران و درگی ری ش غلی
آنان رابطه معناداری وجود دارد یاخیر؟
پیشینه تحقیق
تحقیقات اولیه ارتباط نگرش با رفتار افراد در سازمان را به عنوان علت و معلول فرض کرده اند
و اذعان دارند نگرشها هستند که تعی ین کنن ده چگ ونگی عملک رد اف راد در ش غل و حرف ه خ ود
میباشد(انصاری،استادیو جاوری .)65 :1388،از سوی دیگر برخی محققان عاین شدن با شغل و
درگیری شغلی را به عنوان یکی از ابعاد نگرش شغلی ذک ر کرده(ت ه و س ان .)68 :2012،3ب دین
ترتیب کارکنانی که با شغل خود عاین شده اند به ندرت پیش میآیدکه شغل شان را ت رک کنن د و
در انت ار کار برای سازمان دیگری باشند .در واقع درگیری شغلی همچنین موجب حضور به موق ع و
سروقت کارکنان و احساس موفقیت در کار و حا خوش بینی و نگرش مثب ت و موفقی ت در م ورد
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آینده سازمان و شغل خود میشود و به این اعتقاد میرسد که اهداف شخصی و سازمانی با یک دیگر
همخوانی دارند(چای و آی.)623 :1999،1
مطالعات پژوهشی در طی دو دهه اخیر که در مورد عاین شدن با شغل انا ام شدهاس ت،این
سازه را از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داده است،در دیدگاه اول،هنگامی که این سازه به عنوان متغیر
تفاوتهای فردی نگریستهشود،عاین شدن با شغل هنگامی رخ میدهد که داشتن نیازهای ارزشها
یا نیازهای معین یا ویژگیهای شخصیتی خاص زمینه درگیر شدن کم و بیش فرد را در شغل فراهم
میآورد .در دیدگاه دوم،عاین شدن با شغل به عنوان پاسخی به ویژگیهای وضعیتی خ اص ک اری
نگریسته میشود(آلن و میر.)61 :1991 ،
نگرش فرد نسبت به ش غل خ ود،برآورده س اختن نیازه ای ش غلی وی مط ابق باتوان اییه ا و
تمایالتش را دربرمی گیرد و رابطة مستقیمی با رضایت شغلی وی دارد،به طوری که گاهی ای ن دو را
بهاای یکدیگر استفاده میکنند .هر چه هدفهای سازمانبه خواستهها و آرمانهای کارکنان نزدیکتر
باشد و مدیریت بتواند نگرش مثبت شغلیدر افراد ایااد کند و به عبارتی،شرایط مناسبی را در راستای
درگی ری ش غلی آن ان فراهم ورد،س ریع ت ر و بهت ر ب ه نت ایج مثب ت و آرم انی خ ود دس ت
مییابد(تهوری .)26 :1384،بطوریکه این باور وجود دارد ،کارکنان با عاین ش دگی ش غلی ب اا
احتماا توجه،زمان ،انرژی و منابع در دسترس خود را برای اناام وظایف کاری شان به بهت رین نح و
ممکن،به کار میگیرند،و تحقیقات نیز نشان دهنده این امر است که عا ین ش دگی ش غلی ارتب اط
مستقیم و غیر مستقیم با عملکرده ای ک اری دارد(زان گ و وی .)219 :2009 ،2از س وی دیگ ر
توسعه نگرش شغلی کارکنان می تواند مکانیزم مهمی در بروز رفتارهای خالقانه در افراد ایف اء نمای د
(تقی پور و خادم دزفولی.)1620 :2013،نگرش سازمانی ریشه در احساس تاربه کارکن ان دارد؛
یعنی هویت و فرهنگ سازمان شیوههای تااری یک شرکت را به خوبی انواع ارتباطاتی که م دیران
با ذی نفعان کلیدی ایااد میکنند،شکل میدهد (طالقانی و همکاران)99 :1391،
تحقیقات و تقسیم بندیهای متعددی درباره نگرش شغلی و سازمانیص ورت گرفت ه و م دلهایی
متناسب با این تقسیمبندیه ا عرض ه ش ده اس ت؛ع یمی و همک اران( )1390در تقس یم بن دی
.Chayand Aryee
.Zhang& Wei

1
2

بررسی رابطه میان نگرش شغلی و سازمانی کتابداران با میزان درگیری شغلی آنان در کتابخانههای وابسته121 ...

دیگریبه تلفیق تقسیم بندی چهارگانه و بیست و دوگانه پرداخته اند .و بر اساساین مدل عوامل م وثر
بر نگرش شغلی و سازمانی در سازمانهای دولتی را متاثر از  4عامل اساسی( الف .نیروی انسانی،ب.
ماهیت شغل و سازمان ،ج .عوامل سازمانی و محیطی و د .عوامل فردی) است که سه م ورد اول ب ه
مثابه متغیرهای مستقل و عوامل فردی به مثابه متغیرهای تعدیل کننده بر نگرش شغلی و س ازمانی
متاثرند.
فرضیه اصلی پژوهش
میان نگرش شغلی و سازمانیبا درگیری شغلی کتابداران کتابخانههای وابسته ب ه آس تان ق دس
رضوی شهر مشهد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیههای فرعی پژوهش
بین مولفههای نگرش شغلی-سازمانی(ماهیت شغل و سازمان،نیروی انسانی پیرامون و عوام ل
محیطی و سازمانیبا درگیری شغلی کتابداران کتابخانههای وابس ته ب ه آس تان ق دس رض وی ش هر
مشهد رابطه معناداری وجود دارد.
بین نگرش شغلی بر حسب رشته تحصیلی (رشته مرتبط و غیر مرتبط با علم اطالعات و دانش
شناسی)،سنوات خدمت و سطح تحصیالت کتابدارانتفاوت معناداری وجود دارد.
بین درگیری شغلی بر حسب رشته تحصیلی ( رشته مرتبط و غیر م رتبط ب ا عل م اطالع ات و
دانش شناسی)،سنوات خدمت و سطح تحصیالت کتابدارانتفاوت معناداری وجود دارد.
روش:
دراینتحقیق،روش تحقیق،توصیفی(غیرآزمایشی ) ازنوعهمبستگیاست.
جامعه آماری :جامعه ماریتحقیقحاضرشاملکتابدارانکتابخانههای آستان قدس رضوی شهر مشهد
کهحدود 283نفر میباشد .در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری مورگ ان از ب ین جامع ه
آماری کتابداران کتابخانههای آستان قدسرضوی شهرمشهد نمونه انتخاب ش د ک ه نمون ه آم اری
پژوهش با توجه به جدول مورگان(نادری وسیفنراقی( ،)۱۳۹۰از  283نفر جامعه162 ،نفر محاس به
گردی د .و پرسش نامهه ا ب ین  162نف ر از کتاب داران توزی ع ش د .از س وی دیگ ر قلم رو مک انی
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تحقیق،کتابخانه مرکزی و تمامی کتابخانههای وابسته به آستان قدس رضوی مشهد و قلمرو زم انی
تحقیق در سالهای  94-93اناام شد.
ابزار گرآوری داده ه ا:برای گ ردآوری دادهه ای کتابخان ه ای از دو پرسش نامه نگ رش ش غلی-
س ازمانی ع یم ی و همک اران(،)1390و پرسش نامه درگی ری ش غلی (مش ارکت ک اری) توم اس
اداهل( )1965استفاده شد.
آزمون فرضیهها
فرضیه اول  :میان نگرششغلیوسازمانیبادرگیریشغلیکتابداران کتابخانههای وابسته به آستان ق دس
رضوی شهر مشهد رابطه معناداریوجوددارد.
جهت بررسی وجود میان نگرششغلیوسازمانیبادرگیریش غلیکتابداران کتابخان هه ای آس تان ق دس
رضوی شهر مشهداز ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است،که نتایج حاصل از این آزم ون در
قالب ماتریا همبستگی در جدول .1آمده است.
جدول  .1ضریب همبستگیبیننگرششغلیوسازمانیبادرگیریشغلیکتابداران
متغیرها
نگرش شغلی وسازمانی
درگیری شغلی

نگرش شغلی و سازمانی
1
ضریب همبستگی
معناداری
N

0/250
0/002
158



درگیری شغلی
1

p< 0/01
نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد که ب ین نگ رش ش غلی و س ازمانی و
درگیری شغلی رابطه معنی داری وجود دارد که سطح معن ی داری کوچ کت ر از  0/01م یباش د و
ضریب همبستگی میاننگرششغلیوسازمانیبادرگیریشغلیکتابداران 0/250می باشد .بن ابراین م ی ت وان
گفت بین نگرششغلیوسازمانیبادرگیریشغلیکتابداران کتابخانه ه ای وابس ته ب ه آس تان ق دس رابط ه
معناداری وجود دارد.
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فرضیه فرعی اول  :بین مولفهه ای نگ رش ش غلی-س ازمانی(ماهیت ش غل و س ازمان،نیروی
انسانی پیرامون و عوامل محیطی و سازمانیبا درگیری شغلی کتابداران کتابخانههای وابسته به آستان
قدس رضوی شهر مشهد رابطه معناداری وجود دارد.
جهت بررسی این فرضیه از رگرسیون گام به گاماستفاده شد .ک ه در ابت دا ض ریب همبس تگی
میاننتایج حاصل از این آزمون در جدول  .2آمده است.
جدول  .2ضریب همبستگی بینعوامل نگرش شغلی -سازمانی و درگیری شغلی
متغیرها

درگیری شغلی
1

ماهی ت ش غل و نی روی انس انی عوامل محیط ی و
سازمانی
پیرامون
سازمان

درگیری شغلی
ماهیت شغل و سازمان

0/305

1

نیروی انسانی پیرامون

0/191

0/682

1

عوامل محیطی و سازمانی

 0/150

0/603

0/728

1

p< 0/01
p< 0/05
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود میان عوامل نگرش ش غلی – س ازمانی ب ا درگی ری
شغلی رابطه معناداری وجود دارد،که حداکثر این رابطه در سطح معناداری ،0/01بین عام ل ماهی ت
شغل و سازمان با متغیر درگیری شغلی ( r=0/305و)p< 0/01؛ میباشد از س وی دیگ ر نی روی
انسانی پیرامون نیزس ح معن اداری  0/01ب ا متغی ر درگی ری ش غلی دارای ض ریب همبس تگی(
r=0/191و )p< 0/01میباشدو عوامل محیطی و س ازمانی نی ز ب ا ( r=0/150و)p< 0/01؛
دارای همبستگی مثبت و معناداری با درگیری شغلی میباشد.
به من ور شناسایی بهترین گزینه در پیش بینی میزان درگیری شغلی از بین مولفهه ای مرب وط ب ه
نگرش شغلی و سازمانی از رگرسیون گام به گام استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر آمده است:
جدول .3نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام عوامل نگرش شغلی  -سازمانی و درگیری شغلی
متغیرهای پیش بین
ماهیت شغل و سازمان
نیروی انسانی پیرامون
عوامل محیطی و سازمانی

ریب T
ض ریب بت ای خط ای انح راف ض
استاندارد بتا
معیار
استاندارد نشده
3/957
0/305
0/022
0/089
-/008
-/001
0/062
0/000
-/453
-/052
0/034
-/015

Sig
0/000
0/993
0/651
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همان طورکه در جدول  3مشاهده میشود،نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان میده د ک ه
از میان عوامل موثر بر نگرش ش غلی و س ازمانی ک ه ب ه عن وان متغیره ای پ یش ب ین محس وب
میشوند،تنها عامل ماهیت شغل و سازمان ( )0/002میتوان د ب ه تنه ایی می زان درگی ری ش غلی
کتابداران را پیش بینی نماید،چنانکه براساس تحلیل رگرسیون در جدول فوق،ضریب بتای اس تاندارد
شده برای ارزیابی سهم متغیر ماهیت شغل و سازمان نشان میدهد،چنانچه ماهیت ش غل و س ازمان
کتابداران یک انحراف استاندارد افزایش یابد،می توان پیش بینی نمود،درگیری ش غلی کتاب داران ب ه
اندازه  0/33افزایش یابد .بر این اساس میان عامل نیروی انسانی پیرامون و درگیری شغلی رابطه به
صورت مستقیم وجود دارد .از سوی دیگر سایر عوامل مربوط به نگرش شغلی -سازمانی ب ه تنه ایی
نمی توانند درگیری شغلی کتابداران را پیش بینی نمایند.
فرضیه فرعی دوم  :بین نگرش شغلی و سازمانیبا رشته تحصیلی (رشته مرتبط و غیر مرتبط ب ا
علم اطالعات و دانش شناسی)،سنوات خدمت و سطح تحصیالت کتابداران کتابخانههای وابسته ب ه
آستان قدس رضوی شهر مشهد تفاوت معناداری وجود دارد.
جهت بررسی رابطه بین نگرش شغلی وسازمانیبا رشته تحصیلی (رشته مرتبط و غیر م رتبط ب ا
علم اطالعات و دانش شناسی)،سنوات خ دمت و س طح تحص یالت کتاب داراناز ض ریب همبس تگی
پیرسون استفاده شده است.
جدول  .4ضریب همبستگی نگرش شغلی وسازمانیبا رشته تحصیلی ،سنوات خدمت و سطح تحصیالت کتابداران
متغیرها
نگرش شغلی وسازمانی

رشته تحصیلی
-0/045

سنوات خدمت
0/122

سطح تحصیالت
0/052

همان طور که در جدول .4مشاهده میشود،نتایج حاصل از آزمون همبس تگی پیرس ون نش ان
می دهد که بین نگرش شغلی-سازمانی کتابداران بارشته تحصیلی آنان(رشته مرتبط و غیر مرتبط ب ا
علم اطالعات و دانش شناسی ) ،سنوات خدمت و سطح تحصیالترابطه معنی داری وجود ندارد و این
فرضیه رد میشود .بر این اساسفرض ص فر ک ه بی ان م یدارد ب ین نگ رش ش غلی  -س ازمانیبا رش ته
تحصیلی،سنوات خدمت و سطح تحصیالت کتابداران رابطه معناداری وجود ندارد،تایید میشود.
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فرضیه فرعی سوم  :بین درگیری شغلی با رشته تحصیلی (رشته مرتبط و غی ر م رتبط ب ا عل م
اطالعات و دانش شناسی)،سنوات خدمت و سطح تحص یالت کتاب داران کتابخان هه ای وابس ته ب ه
آستان قدس رضوی شهر مشهد تفاوت معناداری وجود دارد.
جهت بررسی رابطه بین درگیری شغلیبا رشته تحصیلی (رش ته م رتبط و غی ر م رتبط ب ا عل م
اطالعات و دانش شناسی)،س نوات خ دمت و س طح تحص یالت کتاب داراننیز از ض ریب همبس تگی
پیرسون استفاده شده است.
جدول  .5ضریب همبستگی درگیری شغلیبا رشته تحصیلی ،سنوات خدمت و سطح تحص یالت
کتابداران
متغیرها

رشته تحصیلی

سنوات خدمت

سطح تحصیالت

درگیری شغلی

-0/073

0/095

0/052

همان طور که در جدول  .5مشاهده میشود،نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرس ون نش ان
میدهد که بین درگیری شغلی کتابداران با رشته تحصیلی آنان(رشته مرتبط و غی ر م رتبط ب ا عل م
اطالعات و دانش شناسی ) ،سنوات خدمت و سطح تحصیالترابطه معن ی داری وج ود ن دارد و ای ن
فرض یه رد م یش ود .ب ر ای ن اساس فرض ص فر ک ه بی ان م یدارد ب ین درگی ری ش غلیبا رش ته
تحصیلی،سنوات خدمت و سطح تحصیالت کتابداران رابطه معناداری وجود ندارد،تایید میشود.
بحث و نتيجه گيري:
با توجه به ارتباطی که میان تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش مهم شغلی و س ازمانی وج ود
دارد،این فرضیه از لحاظ رابطه بین مشارکت ش غلی و نگ رش ش غلی -س ازمانی ب ا پ ژوهشه ای
مودی،پ ورتر و اس ترز)1982(1؛ کرای،واکفیل د و پ رایا)1986(2؛ م دنی و زاه دی ( )1384و
فرید،بردبار و منصوری( )1388همسویی دارد .در تبیین این فرضیه میتوان گفت که کتاب داران ب ه
عنوان نیروهای انسانی که در سازمان کتابخانهها مشغول به خدماتدهی هستند،نوع نگ رش نس بت
به شغل و سازمان بر میزان مشارکت شغلی آنان تاثیر گذار است،و دراین صورت کتابداران ب ا ش غل
خود ارتباط موثر و مثبتی برقرار مینمایند که این امر بر اثربخشی آنان در شغل کتابداری میافزاید و
.Mowdey R.T., Porter Steers
.Curry, J.P., Wakefield, D.S., Price
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از سوی دیگر درگیری شدن آنان در شغل خود تاثیر قاب ل مالح ه ای ب ر س ودآوری و به رهوری
سازمان دارد .همچنین با توجه به این واقعیت که نگرش شغلی زاییده عواملی مانند ماهی ت ش غل و
سازمان،نیروی انسانی پیرامون،عوامل سازمانی-محیطی و عوامل فردی میباشد؛ این عوامل با توجه
به نتایج حاصل شده از این فرضیه،با ماموعه نگرش کتابداران نسبت به شغل کتاب داری و عک ا-
العملهای حرفهای آنان در یک ارتباط مستقیم و دوسویه قرار دارند .بر این اس اس م یت وان گف ت
مدیران سازمانهای خدماتی از جمله کتابخانهها،با ارتقای این عوام ل م یتوانن د می زان مش ارکت
کاری و به نوبهی آن درگیری شغلی کتابداران را افزایش دهند.
نتایج حاصل از رگرسیون همزماننیز نشان می دهد که از میان عوامل موثر ب ر نگ رش ش غلی-
سازمانی،تنها یکی از عوامل یعنی ماهیت شغل و سازمان در ضریب همبستگی چندگانه دارای رابطه
معناداری با درگیری شغلی میباشد و متغیر معناداری برای پیشبینی میزان درگیری شغلی کتابداران
میباشد،چنانکه ضریب بتا نشان داد،اگر ماهیت شغل و سازمان کتاب داران ی ک انح راف اس تاندارد
افزایش یابد،میتوان پیش بینی نمود درگیری شغلی کتابداران به اندازه  0/30افزایش یابد .بن ابراین
تنها یکی از عواملی که درفرضیه فوق آمده است قابل تریید است،نتایج این فرض یه از لح اظ پ یش
بینی میزان درگیری شغلی کتابداران از طریق عوامل مربوط به شغل و سازمان با پژوهشهای موران
و زفان( )2003و دیوید )2007(1و خنیفر و همکاران( )1389همسویی دارد .باتوجه به پیش بین ی
پذیری درگیری شغلی توسط عامل ماهیت شغل و سازمان،در تبیین این فرضیه میت وان گف ت ک ه
مدیران سازمانهای خدماتی از جمله کتابخانهها باید شغل را طوری طراحی کنند که با ویژگیه ای
فردی کتابداران متناسب باشد و موجب انگیزش آنان در محیط کتابخانه و مشارکت شغلی آنان ش ود
که این امر به نوبه خود بر اثربخشی سازمان و بهره وری نیروی انسانی میافزاید ..با توجه به نت ایج
پژوهش که عامل ماهیت شغل و سازمان ق ادر ب ه پ یش بین ی می زان درگی ری ش غلی کتاب داران
میباشد،برنامه ریزان و دست اندرکاران سازمانهای خدماتی از جمله کتابخان هه ا بای د زمین هه ای
فکری و محیطی را برای کتابداران پدید آورند،بطوری که کتابداران احساس کنند شغل آنان موج ب
بروز خالقیت و شکوفایی شخصی و جمعی در محیط شغلی میشود .همچنین مدیران باید در تالش
باشند تا بستر و زمینههای ازم را برای شکوفایی استعدادهای کتابداران فراهم آورند تا از این طریق
.David
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کتابداران با بکارگیری استعدادها و خالقیتهای خود در سایه آموزش و هدایت موثر سازمانی،موجب
افزایش مشارکت شغلی شوند .به گونه ای که کتابداران به این احساس و ب اور برس ند ک ه ب ا ادای
وظایف شغلی خود فرد مفیدی برای سازمان و جامعه خدماتی میباشد،که این ام ر از طری ق می زان
انطباق بین ارزش ها،اهداف و رسالتهای سازمان کتابخانهها با ارزشها و اهداف کتاب داران حاص ل
میگردد .این احساس هدفمندی یکی از مهمت رین من ابع نگ رش ش غلی اس ت و در ص ورتی ک ه
کتابداران به این احساس هدفمندی دست پیدا کنند دیگر حاضر به ترک سازمان خود نمی شوند.
تناسب شغل با شاغل از مهمترین نتایای بود که در این پژوهش به آن دست یافتیم و با توجه
به نتایج فرضیهها در صورتی که تناسب شغل با شاغل در میان کتابداران حاصل ش ود،میت وان ب ه
درگیری شغلی موثر کتابداران نیز امیدوار بود ،به طوری که هر چه قدر استعدادها،رغبت ها،تخص ص
ها،رشته تحصیلی و تاارب قبلی کتابداران با شغل آنان تناس ب داش ته باشد،ش غل کتاب داری ب رای
کتابداران دارای جذابیت خواهد بود و این امر به نوبهی خود بر میزان مشارکت شغلی و درگیر ش دن
کتابداران در شغل خود میافزاید.
از سوی دیگر مدیران کتابخانهها می توانند با طراحی شغل زمینه تناس ب ش غل را ب ا ش اغلین
کتابدار فراهم آورند که این امر از طریق ساده کردن ک ار،گردش شغلی،توس عه ش غلی و تقوی ت آن
حاصل میگردد .چنانکه با ساده سازی شغل کتابداری،کتابداران متخصص میشوند و کیفی ت ک ار و
درگیری شغلی نیز بهبود پیدا میکند،از سوی دیگر جاباایی کتابداران به ن ر میرسد باع اف زایش
روحیه و کاهش نارضایتی آن شود،چرا که ایااد تنوع در ک ار موج ب ک اهش احس اس خس تگی و
افزایش میزان مشارکت کتابداران میشود .همچنین به ن ر میرسد در طراحی مادد شغل کتابداری
باید نیازهای سازمانی ،محیطی و رفتاری شغل مدن ر قرار گیرد؛ چنانکه این مشاغل هم مول د و ه م
ارضاء کننده باشند مشاغلی که به خوبی طراحی نشده باشند ممک ن اس ت ب ه ک ارآیی کمتر،غیب ت
بیشتر،شکایات،ناخش نودی ش غلی،کاهش کیفیت،بیگ انگی نس بت ب ه کار،ع دم مش ارکت ش غلی و
درگیری شغلی و سایر مشکالت سازمانی و انسانی بیاناامد.
عالوه بر عوامل سازمانی ،توجه به توانایی و در دسترس بودن کتابداران ،انت ارات فرهنگ ی –
اجتماعی و مالح ات اقتصادی کتابداران از جمله عوامل محیطی هستند که م دیران و متخصص ان
منابع انسانی باید آن را مدن ر قرار دهند .چرا که تحقیقات نشان دادهاند که توجه به نیازهای روان ی
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و رفتاری کارکنان باع میشود که ویژگیهایی چون تنوع،اهمیت و هویت کار ،اس تقالل و اختی ار
عمل و آگاهی از نتایج شغلی،مورد توجه بسیار قرار گیرد،که این امر خود بر کارایی و کیفیت زن دگی
کاری آنان اثر میگذارد .لذا پیشنهاد میشود مدیران کتابخانهها با ارتقای نگرش ش غلی و س ازمانی
کتابداران در سازمان کتابخانه که شامل ارتباط همکاران و مدیران،وابستگی شغلی کتابداران،تناس ب
بهتر شغل با شاغل،طراحیمناسب شغل،بهبود شرایط فیزیکی کار،مناس ب نم ودن حق وق و مزای ای
شغلی ،آموزش و ارزشیابی و ارتقاء بهینه و برق راری ت وازن مناس ب در زن دگی ش غلی و خ انوادگی
کتابداران به افزایش مشارکت شغلی و میزان درگیری شغلی آنان بپردازن د .همچن ین از آن ج ا ک ه
ماهیت شغل و سازمان یکی از مولفههای اصلی و مهم در نگرش شغلی و سازمانی کتابداران آس تان
قدس رضوی میباشد ،و با توجه به نتایج حاصله از پژوهش نیز پیش بینی کنن ده م وثری در می زان
درگیری شغلی کتابداران میباشد.
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